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Lei Municipal Nº 372/2022. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

proceder alienação na modalidade de Leilão, 

bens móveis (veículos), que no momento estão 

inservíveis ao Município, e dá outras 

providências. 

 

 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber 

que a Câmara Municpal de Borborema aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:  

 

 

Art. 1º.- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar mediante Leilão os 

bens móveis (veículos) inservíveis, pertencentes ao Município, conforme descrito abaixo: 

 

LOTE DESCRIÇÃO 

 

01 
PAS/ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16- ANO/MODELO: 2010 - PLACA NQD 8326 

COMBUSTÍVEL:  DIESEL, CHASSI:  – 93ZL68B01A8417737, RENAVAN: 5087245-5, COR: 

AMARELA 

 

02 

VEÍCULO DE PASSEIO – MARCA: FORD, MODELO: KA SE 1.0, ANO: 2018, COR: BRANCA, 

PLACA: QSC 6697, CHASSI: 9BFZH55L1J8219008, RENAVAM: 0116033118-6 

 

Art. 2º - Cada um dos lotes constantes na descrição do artigo anterior, terão seus valores 

inicias de arrematação de acordo com o laudo de avaliação, em anexo à presente Lei, elaborado  

pela Comissão de Avaliação, nomeada para este fim, cujos os critérios obedecerão a 

legislação correlata vigente, levando em consideração os valores de mercado, e critérios 

atrativos aos interessados possíveis. 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a nomear Leiloeiro Oficial, para 

atuar em conjunto com a Comissão Permanente de Licitação do Município na organização e 

execução do referido  certame. 

Art. 4º - O valor arrecadado com o bem alienado será utilizado na reforma do prédio da 

garagem municipal, para que a frota de veículos possa ser guardada de forma mais adequada, 

sendo vedada a utilização desse valor no pagamento de despesa de pessoal ou serviços 

vinculados a pessoal. 
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Art. 5º - O valor arrecadado com a venda dos veículos será registrado como receita do 

Município, a ser depositado em conta específica, aberta em banco oficial, para este fim. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições encontradas. 

 

 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Borborema - PB, em 14 de março de 2022. 

 

 

 

 

Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso 

Prefeita Constitucional 

mailto:pmborborema@hotmail.com

	Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder alienação na modalidade de Leilão, bens móveis (veículos), que no momento estão inservíveis ao Município, e dá outras providências.

